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Voorwoord
De afvalcijfers van 2013 zijn bekend. Daaruit 
blijkt opnieuw dat we het bij ILvA zeer goed 
doen. Waar de Vlaming gemiddeld meer dan 
500 kilogram afval heeft geproduceerd, is dat 
bij de ILvA-gezinnen slechts 401 kilogram per 
persoon. 
We mogen daar erg fier op zijn. Het betekent 
dat we bewust met afval omgaan en correct 
sorteren. Uiteraard moeten we blijven vechten 
om die afvalberg nog kleiner te maken!

We werken opnieuw mee aan de Vergroot de 
Hoopactie. Dankzij het ingezamelde taxus 
kunnen er medicijnen tegen bepaalde kankers 
worden gemaakt. Wie vers snoeisel naar het 
recyclagepark brengt, kan dus zijn steentje 
bijdragen in de genezing van heel wat mensen. 

Een aanzienlijk stuk in deze Milieukrant is 
gewijd aan Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Ook al 
hebben we er maar een paar kilo van in huis, 
het vormt wel afval dat gevaarlijk kan zijn voor 
het milieu en voor de gezondheid als het niet 
correct wordt ingezameld. 
Voor heel wat activiteiten in en rond het huis 
gebruiken we producten die giftig of schadelijk 
zijn. Ze belanden vaak in de gootsteen of in 
de WC, wat zonder meer gevaarlijk is. Daarom 
willen we je er bewust van maken dat je met je 
KGA naar het recyclagepark moet. Daar wordt 
er veilig mee omgesprongen en wordt er voor 
gezorgd dat het zoveel mogelijk gerecycleerd 
wordt. 

Maarten Blommaert

Voorzitter

Onze
Dat is de hoeveelheid afval die we met zijn allen in 
het ILvA-gebied in 2013 hebben geproduceerd. Per 
persoon is dat 401 kilogram. Dat is uiteraard niet 
weinig, maar vergeleken met wat gemiddeld in heel 
Vlaanderen wordt geproduceerd, doen we dat bij ILvA 
erg goed. Een inwoner van Vlaanderen produceert 
immers gemiddeld 513 kilogram per jaar. 

Inzameling
Het meeste afval is aan huis ingezameld. Ongeveer 
een vierde brachten de gezinnen zelf naar het 
recyclagepark. In 2013 zijn er op de 14 ILvA-
recyclageparken 356.977 bezoeken gebracht. Meer 
dan een vierde van de gezinnen die een recyclagepark 
bezochten, moest in heel 2013 niet betalen. Meer dan 
80 % betaalde minder dan € 25 voor het hele jaar. 

Hoeveel kost de inzameling en 
verwerking van dat afval?
Een inwoner betaalt rechtstreeks gemiddeld € 32,18 
voor de 401 kilogram afval die hij produceert (door 
de aankoop van gele en blauwe zakken, GFT-stickers 
en door te betalen op het recyclagepark). Wie veel 
afval heeft, betaalt uiteraard meer. Wie oplet bij zijn 
aankopen en afval vermijdt, betaalt veel minder. 
De gemeente of stad betaalt ook een deel van 

128.759.104 
kilogram



afvalberg

de afvalfactuur: gemiddeld nog eens € 35,60 per 
inwoner. De inzameling en verwerking van afval kost 
dus € 67,78 per inwoner of € 0,17 per kilogram afval. 

Wat gebeurt ermee?
Van al het ingezamelde afval is 65% gerecycleerd. De 
overige 35 % is naar een verbrandingsinstallatie of 
naar een stortplaats gebracht.

Wordt je restafval gestort? 
Neen, hoor. Eerst wordt je gele zak (of de inhoud van je 
grijze container als je in Oosterzele woont) naar ILvA in 
Aalst gebracht, waar het in een overslagstation wordt 
gekapt. Het heeft immers nog een grote reis voor de 
boeg, en dat doe je beter niet met kleine wagens, 
maar in een grote vrachtwagen. Deze vrachten van 
ongeveer 25 ton bevatten de inhoud van ruim drie 

volle ophaalwagens, of van zo’n 3.300 huisvuilzakken. 
Dat spaart heel wat brandstof, verkeersdrukte en 
uitstoot van uitlaatgassen. Bovendien is het ook 
goedkoper en dus beter voor de belastingbetaler.

Het huisvuil wordt uiteindelijk verbrand in de 
gespecialiseerde installaties in Brugge of Eeklo. Deze 
ovens zijn zo gebouwd dat de vrijkomende warmte 
optimaal kan omgezet worden in elektriciteit, zodat 
jouw afval toch nog een soort tweede leven krijgt. 
Enkel de as moet nog gestort worden of wordt in 
bepaalde gevallen nuttig gebruikt in de wegenbouw.

De tijd waarin ons afval nog werd gestort ligt intussen 
al meer dan 15 jaar achter ons.
Toch trachten we nog steeds de hoeveelheid restafval 
verder te beperken, door zoveel mogelijk afval te laten 
vermijden, composteren, hergebruiken en recycleren.



Heel wat mensen durven nog steeds klein gevaarlijk 
afval te dumpen op plaatsen waar dat niet mag. 
Omdat het afval is dat gevaarlijk is voor het milieu 
en zeker ook voor de volksgezondheid, is het 
belangrijk dat het op een gecontroleerde manier 
vernietigd wordt. Dat kan alleen maar als het naar 
het recyclagepark wordt gebracht. Daar zorgt ILvA 
er voor dat het veilig vervoerd en verwerkt kan 
worden. 

Je hebt meer afval in huis dat klein 
en gevaarlijk is dan je denkt. 
Batterijtjes zijn KGA. Ze bevatten zuren die erg 
schadelijk zijn als ze lekken in het milieu. Ze zijn 
bovendien zeer gevaarlijk als ze ingeslikt worden. 
Wees er dus voorzichtig mee! Breng ze naar een 
recyclagepark of naar een inzamelpunt voor 
batterijtjes (zie www.bebat.be).

Ook frituurolie en frituurvetten zijn gevaarlijk. Als 
ze in de grond terechtkomen, zorgen ze voor een 
ondoordringbare laag en vervuilen ze voor lange tijd. 
Ook andere oliën zijn KGA.

Wil je schilderwerken uitvoeren? Denk er dan aan dat 
bijna alle producten waar je mee werkt schadelijk 
zijn. Verfafbijter (décapant), verf, vernis, lak, white 
spirit,...: het zijn allemaal producten die nooit in de 
gootsteen mogen omdat ze erg schadelijk zijn voor 
ons milieu. 

Plan je klusjes in en rond het huis? Ontstopper, 
pesticiden, boenwas, schoonmaakmiddelen, lijm...: 
allemaal KGA.  

KGA of geen KGA?
Voor heel wat producten is het eenvoudig: staat 
er een symbool op de verpakking zoals hieronder 
afgebeeld? Dan is het KGA en moet je er mee naar 
het recyclepark. 

Rarara, 
Het is klein. Het is 

gevaarlijk. En het is 
afval. Dat moet KGA zijn. 
En het hoort enkel in het 
recyclagepark thuis. Niet 

in de gootsteen, niet in 
de WC en ook niet bij je 

restafval. 

Ook de lege verpakking van producten met zo’n 
symbool mag niet bij het restafval of bij het 
PMD, maar moet naar het recyclagepark. 

Uitzondering zijn die lege verpakkingen van 
producten met deze symbolen:   
 
Deze mogen bij het PMD.



is ‘t KGA?

KGA voorkomen? 
Hier wat tips

Schilder waar mogelijk met milieuvriendelijke 
verf op basis van water. 

Gebruik zo weinig mogelijk white spirit om je 
borstels uit te kuisen. Laat de white spirit met 
verfresten bezinken en hergebruik de bovenste 
laag van de vloeistof. Giet NOOIT white spirit of 
andere oplosmiddelen in de gootsteen. 

Sluit de verfpot goed na gebruik. Zet de verf 
ondersteboven weg. Zo bederft de verf niet. 

Sluit elektrische toestellen aan op netstroom 
of gebruik herlaadbare batterijen. 

Bestrijd insecten met “grootmoeders” 
huismiddeltjes in plaats van sterk vervuilende 
pesticiden.

Injectienaalden?
Injectienaalden horen bij het KGA, op 
voorwaarde dat je ze aanbiedt in een 
speciaal geel containertje. Dit is te 
verkrijgen bij de apotheker. 

Informeer bij je gemeente of je in 
aanmerking komt voor een gratis 
containertje en waar je hiervoor 
terecht kan.

Top 10 KGA in huis
 

 1     Vernis, verf, lak

 2     Frituur- of fondueolie

 3     Motorolie

 4     Oplosmiddelen 
         (white spirit, aceton, etc.)

 5     Spuitbussen

 6     Schoonmaakmiddelen

 7     Batterijtjes

 8     TL-lampen

 9     Auto-accu’s

10   Pesticiden



Voor de vijfde keer organiseerde ILvA een 
zwerfvuilactie voor de lagere scholen binnen het 
werkingsgebied. 

Op 24 april 2014 hebben 42 lagere scholen zwerf-
vuil ingezameld in de straten in hun buurt. Niet 
minder dan 2343 leerlingen namen deel. 
Ze werden door ILvA voorzien van hesjes, hand-
schoenen en vuilzakken van indevuilbak.be, zodat 
ze op een propere en veilige manier hun school-
omgeving netjes konden maken. 

De voorbije 6 jaar werden in oktober ook 
zwerfvuilacties voor de secundaire scholen 
georganiseerd.

Misschien is het je opgevallen in de vorige Milieukrant? 
Het woord containerpark is er niet meer te bespeuren, 
terwijl het woord recyclagepark regelmatig is vermeld. 

ILvA heeft beslist de term containerpark niet meer te 
gebruiken en overal te vervangen door recyclagepark. 
Het meeste afval dat je naar het recyclagepark brengt, 
wordt immers gerecycleerd. Het recyclagepark dekt 
dus veel meer de lading dan het containerpark. 

Foto: Jacky Delcour

Containerpark 
wordt 
recyclagepark

Zwerfvuilactie groot succes

Tijdens een receptie op 11 april 2014 namen 
de winnaars van de PMD-wedstrijd hun prijs in 
ontvangst. Elk kreeg een Thompson Sirocco fiets!

Winnaars 
fietsen



Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan 
ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn 
van een plant die levens kan redden. 

Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is 
voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. 
Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag 
wordt één chemotherapie gewonnen.

Vergroot De Hoop helpt ook dit 
jaar samen met ILvA mee aan de 
strijd tegen kanker. 

Het enige wat jij moet doen, is je taxushaag snoeien 
tussen 15 juni en 31 augustus en het jonge snoeisel 
zonder aarde, onkruid of ander bladafval naar 
het recyclagepark brengen. Eenvoudiger kan het 
niet en tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel 
kankerpatiënten. 

Vergroot de hoop. Verklein de kanker. 

Omwille van het systeem met de weegbruggen, kan het 
brengen van taxussnoeisel bij ILvA niet gratis gebeuren, 
maar dien je te betalen volgens hetzelfde tarief als voor 
ander afval. 

Toch steunt ILvA de actie door het bedrag dat voor de 
taxusaanvoer is betaald, door te storten aan de vzw 
Kom op tegen Kanker. Daarbovenop schenkt het bedrijf 
dat de taxus ophaalt 0,45 euro aan Kom op tegen Kan-
ker per kilogram taxussnoeisel. 
Zo wordt de persoonlijke inspanning om taxussnoeisel 
naar het recyclagepark te brengen een steun van 0,50 
euro per kilogram aan Kom op tegen Kanker.

Word haagdonor en 
                  vergroot de hoop

Kattenbakzand mag niet in de GFT-
container. Dit composteert absoluut 
niet en hindert de verwerking van 
het GFT tot compost! 

Bovendien zijn uitwerpselen geen 
groenten, fruit of tuinafval. Katten-
bakvulling die uit organisch materiaal 
bestaat, mag daarom ook niet bij het 
GFT! Denk eraan als je de kattenbak 
verschoont! Kattenbakinhoud hoort 
bij het restafval en nergens anders! 

Ook uitwerpselen van andere dieren 
(ook vogels) horen niet bij het GFT. 

Kattenbakzand ≠ GFT!

Alle informatie over haagdonatie vind je op 

www.vergrootdehoop.be. 

Het woordje “gratis” moet je er dus wel wegdenken!



Adressticker 
GFT-container

ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst
Tel 053/85 85 45 - Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be

Weegbruggen 
in Affligem

Nieuws

VU: Henk Geeroms - Industrielaan 18 -9320 Aalst

De Milieukrant is gedrukt op 100% 
gerecycleerd papier.

Afvalgids
Eind juni valt de afvalgids in de brievenbus. Daarin 
komen alle afvalfracties uitgebreid aan bod. Er worden 
inzamelregels en tips gegeven en per afvalsoort wordt 
vermeld wat wel en wat niet mag worden aangeboden. 
Hou de afvalgids goed bij, want in een handig afval-
alfabet komen meer dan 1.600 voorwerpen aan bod 
met de vermelding tot welke afvalfractie ze behoren. 
Handig als je iets wil weggooien, maar niet zeker bent 
waar het naartoe mag. 

Begin januari 2014 is Affligem tot het werkingsgebied 
van ILvA toegetreden. Voorlopig was de keuze 
gemaakt het bestaande betalingssysteem op het 
recyclagepark te behouden. Er is nu gekozen de 
ruimte op het park optimaal te benutten en toch 
weegbruggen te plaatsen. Die zullen het mogelijk 
maken dat het afval per kilogram wordt betaald, zoals 
op alle andere ILvA-recyclageparken. 

Het recyclagepark zal gesloten zijn tussen 1 juli en 
31 augustus 2014. Tijdens die periode kan naar alle 
andere ILvA-recyclageparken worden gegaan. Ook 
daarna kunnen de Affligemnaren kiezen in welk 
recyclagepark ze hun afval brengen. Omgekeerd 
zullen vanaf 1 september 2014 de andere inwoners 
van het ILvA-werkingsgebied het recyclagepark van 
Affligem kunnen bezoeken. 

Op je GFT-container is een sticker gekleefd met het 
adres waar hij toe behoort. Gebruik enkel de GFT-

container waarop je eigen adres is vermeld! 

Is de sticker er af of is de tekst niet langer leesbaar? 
Contacteer dan ILvA op het gratis nummer:

 0800/94 140. 
Wij zorgen gratis voor een nieuwe!

Adressticker

De 
afvalgids

Waarheen met 
je afval

Een handig afval-alfabet


